
AMENDEMENT 

Van 
Betreft 
Nummer 
Onderwerp 
Datum raad 
Agendapunt 

PvdA, CDA, GL, W D , 
Raadsvoorstel Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan Reinwaterpark 
2016002740 
Interactief ontwikkelproces 
30 maart 2016 
13 

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op woensdag, 30 maart 2016, 

Kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel dd. 26 januari 2016 tot besluitvorming met 
betrekking tot het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan Reinwaterpark, specifiek voor wat 
betreft onderdeel 4 van het raadsbesluit waarin het vervolgproces wordt benoemd , 

Van mening zijnde dat met een meer voortvarende ontwikkeling dan tot nu toe het geval is het 
maatschappelijk belang, zowel lokaal als regionaal, wordt gediend, 

Van mening zijnde voorts dat de formulering van onderdeel 4 te weinig de nadruk legt op een actieve 
rol van de gemeente in het ontwikkelproces naar een definitief ontwerp stedenbouwkundig plan en 
dat een actievere rol van de gemeente in het belang kan zijn van een voorspoedig verlopend 
ontwikkelproces, 

amendeert het voorgelegde besluit 

door onderdeel 4 te formuleren als volgt: 

"In te stemmen met het verzoek aan de initiatiefnemer om het plan uit te werken naar een Definitief 
Stedenbouwkundig Plan onder voorwaarde dat de initiatiefnemer de vereiste uitwerkingen en 
onderzoeken uitvoert zoals beschreven in de Beoordeling Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig 
Plan (zie onderdeel 2 van het besluit);" 

En het besluit aan te vullen met; 

5. Het college opdracht te geven er bij de ontwikkelaar op aan te dringen om de Handreiking voor 
Burger- en Overheidsparticipatie te gebruiken en daarbij in de fase naar het op te stellen Definitief 
Stedenbouwkundig Plan de participatietrede van consulterende naar een participatieve stijl te 
wijzigen. Waarbij de ontwikkelaar verzocht dient te worden om hierbij ook eerder betrokken partijen 
opnieuw in het participatie proces te betrekken. 

Corsanr: 2016010757 



6. Het college de opdracht te geven om na afronding van de onderzoeken meetbare 
randvoorwaarden te formuleren voor de verdere uitwerking richting Definitief Stedenbouwkundig 
Plan en de Raad hierover te informeren. Zodat de Raad kan volgen hoe de uitkomsten van deze 
onderzoeken en de nieuwe participatieronde worden verwerkt in het Definitief Stedenbouwkundig 
Plan. 
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